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 ة مقدم
مػػف اعموػػأنؼ أثػػء أرثػػنا لأامػػإلثن عواػػـ ا أوػػنا اعنوػػاء أن م ػػنلئ ا أوػػنا أف 

أن كيايػػػػن ينوػػػػاين   Quantitativeاع ينثػػػػنت ا أوػػػػنكين فػػػػل إلكػػػػنف  ػػػػء وػػػػنأة كميػػػػن 
Qualitative،   نمػػػف ثنأيػػػن أنػػػأي  ػػػاف اع ينثػػػنت اعكيايػػػن يأن اعنوػػػاين  فػػػل إل ػػػمؿ ثن ػػػن 

 Rankedمػػف اع ينثػػنت يكػنف  ػػء  ػػكؿ إلأإلي ػء، أن فػػل إلمػػمت  نع ينثػنت اعإلأإلي يػػن  ننوػن  

data . 

قػػػػلـ عاقػػػػنأئ اإلمػػػػنعيب ا أوػػػػنكين اعموػػػػممن أن ثن ػػػػء اػػػػ ا اعلػػػػ ا مػػػػف اعكإلػػػػنب 
اعمثنمػػ ن  لػػأاا انإل ػػنأات اعاػػأنت  ثػػلمن إلكػػنف اع ينثػػنت اعمإلنأػػن  ػػء  ػػكؿ إلأإلي ػػء، أن 

 أإلي ين. ء أنعن اعملإلمونت  ات اع ينثنت اعإل

نمػػػف اعموػػػأنؼ أثػػػء  ثػػػلمن إلكػػػنف اع ينثػػػنت سيػػػأ كميػػػن  اثثػػػن   ثمػػػإل ي  أمػػػنب 
، نمػػف رػػـ  ػػاف اع ػػأؽ أن اإلمػػنعيب ا أوػػنكين اعمقلمػػن إل نيثػػنتمقػػنييا اعمإلنمػػ نت أن اع

نأ فيمػن اعمإلنمػ  أن اعإل ػنيف نعكثتػن إلكػنف مثنمػ ن  قػ   ػ  إلمكثثػن مػف انإل عكإلػنب ء اػ ا ا
 ػلنف ا  ػنأة إعػء    Characteristics of populationsموػنت لإلنأ وػانت اعم  نإل

موامػػن أن موػػنعـ مأػػللة. نعتػػ ا اعمػػ ب  ػػاف اػػ ل اإلمػػنعيب أن اع ػػأؽ ا أوػػنكين إلمػػمت 
، ناعإلػء إلنإلاػؼ   Nonparametric techniques نإلمػنعيب أن اع ػأؽ سيػأ اعمواميػن 

اع ػػػػػػأؽ   ػػػػػػلنأان  ػػػػػػف  ػػػػػػأؽ ا مػػػػػػإلل ؿ ا أوػػػػػػنكء اعمػػػػػػن ؽ لأامػػػػػػإلتن، ناعإلػػػػػػء إلمػػػػػػمت
اعأسـ مف أف اإلمػنعيب سيػأ اعمواميػن اعإلػء  اتن   Parametric techniquesاعموامين

 نإل ػػػنأ اع ينثػػػنت اعإلأإلي يػػػن،  اثتػػػن إلوػػػا   إلمػػػإلنلـ أمنمػػػن   لػػػ امػػػنؼ إلثػػػنفذ  ػػػء اػػػ ا اع
 عاإل  يؽ  ء ملن ت أنأي  ء أنعن اع ينثنت اعكمين اعإلء   إلإل   اعإلن ي  اع  يوء. 



 قػػػل مػػػ ؽ أف  كأثػػػن أثػػػء  ثػػػل امػػػإلنلاـ أمػػػنعيب ا مػػػإلل ؿ ا أوػػػنكء  ػػػء أنعػػػن 
إلمكف مػف امػإلنلاـ إلن يوػنت ثةأيػن ثػع ينثنت اعكمين إلنلل  ػلة  ػأن  يلػب إلنا أاػن عكػء ا

  اء أنعن اع ينثنت اعكمين فػل  كأثػن أثػء  ثػلمن يكػنف اعإلن يػ  اعويثػء عا ينثػنت إلن وػن   مويثن.
 مػنعيب ال اع ػأن  اعز مػن أن اعم ان ػن  مػإلنلاـ اع ػأؽ أن    ػاف أأػF  أن يtعاإلن ي  ي

ا أوػػنكين  ػػء اػػ ل اعأػػن ت أف اعملإلمػػ  اعممػػػأنب مثػػء اعويثػػن يلػػب أف يإل ػػ  اعإلن يػػػ  
 اع  يوء أن  ات اإلفؿ يقإلأب مثء.

 ا ا كنثت اع ينثنت   إلإلن ع   يوين  أن  ات اإلفؿ   إلقإلأب مف اعإلن ي  اع  يوء  
ونكين إلكنف سيأ نافوين أن مضاان، نمف رـ  اثء أإلاؾ اإلمنعيب اإل  اف ثإلنكج إل  يؽ

  ء مرؿ ا ل اإلأناؿ ياضؿ امإلنلاـ اإلمنعيب سيأ اعموامين.
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أإلي يػػػن.  مػػػرز  يمكػػػف إلوػػػثيؼ اعوليػػػل مػػػف اع ينثػػػنت ا أوػػػنكين  ػػػء  ػػػكؿ  ينثػػػنت إل
 إلأت أثؾ إللأي لأامن إلمنيقين  ف ثنع لليل مف اعوونكأ أن اعم أن نت،  قػل إلأإلػنج ا

إعت مؤاؿ  وت اعممإلتاكيف أن أن  أأيتـ  ف ملي امإلمنسن أن ع ة  وـ اػ ل اعمثإللػنت 
مػف اعممػإلتاكيف نإلقػليـ اػ ا اعمثػإلج عتػـ عإل نفػء  نيلة، ن ء ا ل اعأنعن يإلوػيف أنػ   يثػلاعل

نفػػل إلكػػنف ا نإليػػنأات اعمإلنأػػن عىلن ػػن  اػػت مػػؤاعؾ اػػء أف  ،ن ػػن  اػػت إلمػػنؤ إلؾرػػـ ا ل
 إلمنغ .مسيأ م ييكنف  وـ اعمثإلج ممإلن  أن ليل أن مق نؿ أن سيأ مق نؿ يأ

إلف ا لن نت اعمإلنأن إلوإل أ  مرن ػن  ينثػنت كيايػن سيػأ كميػن،  اثثػن ثمػإل ي   نثةأا  
عكؿ إلن ن مػف ا لن ػنت اإلأ وػن اعممكثػن ناألة  Numerical valueإلأليل فيمن  للين 

نعكػف إ ا إلػـ إلأليػل فػيـ  لليػن   أيقػن أكميػن  ،أإلت يمكف إل نيب نإلوػثيؼ اػ ل اع ينثػنت



 قػػل   ثمػػإل ي  موأ ػػن اعإلمامػػؿ اعإلأإلي ػػء عىلن ػػنت، أي أثثػػن فػػل ثاقػػل  ،أن   ػػناكين إلمنمػػن  
 Hierarchical  وت اعموانمنت اعز من عإلأإليب ا لن نت  ء  كؿ مإلمامؿ أن اأمػء

order ،  لليػػن مإلإلنعيػػن عىلن ػػنت اعمإلإلنعيػػن أمػػب أاميإلتػػن  ن نعإلػػنعء يلػػب أف ثأػػلل فيمػػن 
 فػػل ثأػػلل فيمػػن   ثأػػن ة  اػػء اعثةػػنـ اعوػػللي اعػػزـ  عإلأإليػػب ا لن ػػنت.  مػػرز  عكػػء  عالأامػػن

  للين عىلن نت اعمإلإلنعين  اء اعثأن اعإلنعء:

 3 وـ ليل=          ،                          4 وـ ممإلن = 

 1 وـ سيأ مق نؿ= ،                             2  وـ مق نؿ=

أن أي فػػيـ أنػػأي  أيػػث ، (10 ,8 ,7 ,1):  لليػػن أنػػأي مرػػؿ أن فػػل ثضػػ  فيمػػن  
   نا فيمن أك أ عىلن ن اإل ضؿ ناك ا.إثأن ة  ات 

ع ينثػنت مػف كػنف فػل أنعثػن اث ل،اػ ل اعقػيـ اعولليػن  اػت اعثأػن اعمػن ؽ  كػأ   نض ن 
أف اػػػ ل  ػػػقػػػنؿ اعنوػػػاين إعػػػء كميػػػن مػػػف أيػػػث اع ػػػكؿ نعػػػيا اعمضػػػمنف، أيػػػث   يمكػػػف 

ن نعإلنعء إلونعج  اء أمنا اإلمػنعيب ا أوػنكين اعممػإلنلمن  ػء  ،اع ينثنت أو أت كمين
 أنعن اع ينثنت اعكمين.

 ػػػف  ـمػػف اعممػػإلتاكيف إلػػػـ مػػؤاعت 12 ػػا ا ا إلأضػػثن أف  يثػػػن   ػػناكين مكنثػػن مػػػف 
 ممإلػػن ، :اعم ػػنأ إعيػػء مػػن قن   إلأنػػ  اعإلأإليػػبنكنثػػت ا لن ػػنت  ،عمثػػإلج اعمػػ كنأمػػلي لػػنلة ا

 ػاف  ،ألئ 4ممإلػن  نم ػنالات  8 :اػء ا  ا كنثت ثإليلن اعويثن مرز  ن  مق نؿ، ألئ. ليل،
 كمن ياء: مإلنم  اعويثن  نمإلنلاـ اعثةنـ اعوللي اإلنؿ يكنف

3
12

8441



x 



ثلػػػػػل أف   يثمػػػػػن  ػػػػء اعثةػػػػنـ اعوػػػػللي اعرػػػػنثء ،ليػػػػلأف فيمػػػػن اعمإلنمػػػػ  إلثػػػػنةأ أي 
 اعمإلنم  يكنف كمن ياء:

7
12

81041



x 

ن اػػػػء  عػػػػؾ ثلػػػػل أف اعمإلنمػػػػ  اعمأمػػػػنب  ،مق ػػػػنؿأف فيمػػػػن اعمإلنمػػػػ  إلثػػػػنةأ أي 
 ػا ا  .نإلاػؼ  ػف  عػؾ اعمأمػنب  نمػإلنلاـ اعثةػنـ اعرػنثءي نمإلنلاـ اعثةنـ اعوػللي اإلنؿ 
 ػاف إلامػيأ ثإلػنكج ا لن ػنت مػنؼ يوإلمػل  ،تن  ينثنت كميػنإلونماثن م  ا ل اع ينثنت  اء أث

  اء فيـ اعثةنـ اعوللي اعأكمين اعإلء إلـ نضوتن عىلن نت اعمنإلاان.

نعكء ثإلأن ت م كان مونعلن اع ينثنت  اء أثتن كمين ن قل  وت اعموانمػنت  ػف 
ت أن مونعلإلتػػن  اػػء أثتػػن كميػػن رػػـ أمػػنب موامػػنت مضػػاان أن   موثػػ ،إلمامػػؿ ا لن ػػنت

 ػء أونكينف أمنعيب إأونكين سيأ مواميػن  قل امإلنلـ ا  ،عتن مرؿ اعمإلنم  أن اعإل نيف
 مرؿ ا ل اعأن ت.

 ن  إلأإلي يػ أن إلأاا   ن   يمن  ول أف ا نإل نأات سيأ اعموامين إلمإلنلـ أمان  ينمنؼ ثأ 
 كل ا أفمء أن  للي  ء اعأمن نت.

ياعمإلنمػ نت   أرثنا لأامإلثن عىأونا اعنواء، نننون مقنييا اعث  ن اعمأك ين 
 .أن اعمنض  إلوامثن كيؼ ثمإلنلـ مقينا اعنمي  كأأل مقنييا اعث  ن اعمأك ين

يأمػػػػػػػب  ػػػػػػػف  أيػػػػػػػؽ إلأإليػػػػػػػب اع ينثػػػػػػػنت  Medianكمػػػػػػػن ثواػػػػػػػـ  ػػػػػػػاف اعنمػػػػػػػي  ن 
ء اعمثإلوػؼ، أي اعإلػء يقػؿ رـ إيلنل اعقيمن اعإلػء إلقػ   ػ ،ياعم نالات  إلون لين أن إلثن عين

ف اػ ل أ يقػنؿ  ، ثتن  ء اعإلأإليب ثوؼ اع ينثنت ني يل  ايتػن  ػء اعإلأإليػب اعثوػؼ ا نػأ



ن اػػء  عػػؾ  ػػاف مقيػػنا اعث  ػػن اعمأك يػػن  .ن نمػػي  اع ينثػػنتأاعقيمػػن اػػء اعقيمػػن اعنمػػي ين 
 ان ا أونا اعثنإلج  ف  ماين اعإلأإليب. يان اعنمي ، أ ناعإلأإلي يعا ينثنت 

ؾ ثمػػػإل ي  إلوػػػثيؼ اع ينثػػػنت ا أوػػػنكين  منمػػػن  إعػػػت رزرػػػن أثػػػناع مػػػف ن اػػػت  عػػػ
اػػػػ ل ن  .اع ينثػػػػنت اعكميػػػػن ناع ينثػػػػنت اعإلأإلي يػػػػن ناع ينثػػػػنت اعكيايػػػػن أن اعثن يػػػػن :اع ينثػػػػنت اػػػػت

سأات اعأمن ين اعإلء إلمػم  اإلثناع اعرزرن مف اع ينثنت يمكف إلأإلي تن ن ؽ ثةنـ مويف عأل
   عؾ.

أيػػث   إلمػػم   ػػالأاا أيػػن  مايػػنت  ن يػػن إلوػػل اإلفػػؿ إلأإلي ػػن   نع ينثػػنت اعكيايػػن أن اعث
إلثثػن  ، رػـ إلػأإلء اع ينثػنت اعإلأإلي يػء  ػء اعمأإل ػن اعرنثيػن ثةػأا   يمن  لا اعثمب اعمكنيػن أمن ين

ثمػػػػػإل ي  أمػػػػػنب  وػػػػػت اعمقػػػػػنييا عتػػػػػ ل اع ينثػػػػػنت  اػػػػػء أمػػػػػنا اعإلأإليػػػػػب مرػػػػػؿ اعنمػػػػػي  
نثػػػنت اعكميػػػن  إلوػػػثؼ  ػػػء اعمأإل ػػػن أن أمػػػن اع ي مػػػف اعمقػػػنييا اعمكنثيػػػن، ناعأ يوػػػنت نسيأاػػػن
  ء كؿ اإلسأات ا أونكين. إلثثن ثمإل ي  اعإلونمؿ موتن أمن ين   اعلألن اإلنعت ثةأا  

 

انإل ػػػنأات اعاػػػأنت  ػػػت أنعػػػن ا أوػػػناات  مػػػنؼ ثمػػػإلوأت كإلػػػنب ػػػء اػػػ ا اعن 
ن مونمػػؿ     ن ضػػن ن إعػػت إنإل ػػنأات  ؿ إلمػػميإلتنضػػاياعزمواميػػن أن سيػػأ اعمواميػػن كمػػن 

انإل ػػػنأ ا  ػػػنأة، نانإل ػػػنأ اعػػػلنأات، نانإل ػػػنأ . نمػػػف أاػػػـ اػػػ ل ا نإل ػػػنأات إأإل ػػػن  اعأإلػػػب 
ناعي  عاإللنأب إلنمػن  –نياكنكمنف عاويثنت اعممإلقان ناعويثنت اعمأإل  ن، نانإل نأ كأنمكنؿ

 كمن يات : انكنت نانإل نأ  أيلمنف عاملمن نت أن اع ،اعو ناكين

 انإل نأ ا  نأة عويثن ناألة. -1

 انإل نأ ا  نأة عويثإليف مأإل  إليف. -2



 مونمؿ اأإل ن  اعأإلب نانإل نأ اعلنأات. -3

 انإل نأ نياكنكمف عملمنع اعأإلب عويثإليف ممإلقاإليف. -4
 انإل نأ نياكنكمف عملمنع اعأإلب نا  نأة عويثإليف مأإل  إليف. -5

 ناعي  عويثإليف ممإلقاإليف أن أكرأ.-انإل نأ كأنمكنؿ -6

 أن أكرأ.انإل نأ  أيلمنف عويثإليف سيأ ممإلقاإليف  -7

 إنإل نأ اعلنأات . -8

 .   إنإل نأات  -9

 مونمؿ إأإل ن  اعأإلب . -11

 .مميأثنؼ ، عيايانأا   -إنإل نأات ا  إللاعين ي كنعملأنؼ -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المراجع

 

1- David F.G and patrick W. S Business Statistics , A decision - 

Making Approach , A bell & Howell Co. , Columbus , 1981. 

2- David R. Anderson et al , Statistics for Business and Economics 

, 11 th edition , South Western , Cengage Learning , 2011 . 

3- Douglas , C.M and George C-R, Applied Statistics and 

Probability  for Engineers , Second Edition , John. Wiley & Sons 

, Inc.,N.Y., 1999.   

4- Donald Waters , Quantitative Methods For Business , Fourth 

Edition , F.T, Prentice Hall , 2001 . 

5- John W.B., Donald R.S., Methods of Finite Mathematics, John. 

Wiley & Sons, N.Y., 1989.                                   

6- Keller, Warrack and Bartel , Statistics For Management and 

Economics , Duxbury , Press , Belmont , 1994.    

7- Lawrence B. Morse, Statistics for Business and Economics, 

Harper Collins College Publishers,1996. 

8- Mendenhall , Scheaffer and Wackerly , Mathematical Statistics 

With Application , Duxbury Press ,  Boston  1986. 

9- Mizrahi , Sullivan Mathematical Statistics , An Applied 

Approach , John Wiley &  Sons , Inc N.Y.,1996. 



10- Park J.E, James S.F and Chi-y. lin , Applied Managerial Statistics 

, Prentice – Hall , Inc. , N.J., 1982. 

11-  Prem S. Mann , Statistics for Business & Economics , John 

Wiley  &  Sons , inc. , N.Y., 1995.     

12- Prem S.Mann, Introductory Statistics , Sixth Edition , John 

wiley & Sons , Inc.,2007 .  

13- Walpole Myers and Myers ,Probability and Statistics for 

Engineers and Scientists , Hall Inter-national ,Inc, N. Jersey, 

1998.    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهرس

 

 رقم الصفحة الموضوع                                         

 1      مقلمن

ا  نأة  ات: انإل نأ اعاوؿ اإلنؿ  7 

 43  ات نياكنكمف: انإل نأ اعاوؿ اعرنثت

كأنمكنؿ ن  أيلمنف ات: انإل نأ اعاوؿ اعرنعث  97 

اعلنأات : انإل نأ اعاوؿ اعأا    134 

اختبارات اعاوؿ اعننما: 
2

 163 

ات ا  إللاعين : انإل نأ اعاوؿ اعمنلا  200 

  اعمأال

 للانؿاع

 اعاتأا

234 
236 
244 

                                     

  

 

 



 

 للحصول على نسخة الكتاب كامال 

شارع التحرير   الدقى ، القاهرة ، مصر. 121المكتبة األكاديمية       


